
Especialista de 

Informática

Técnico de 

Informática

Coordenador 

Técnico
Assistente Técnico

Encarregado Geral 

Operacional

Encarregado 

Operacional

Assistente 

Operacional

Contrato de 

Trabalho a termo 

certo

Contrato de Trabalho 

por Tempo 

Indeterminado

Candidatos sem relação 

jurídica de emprego 

público

Candidatos com relação 

jurídica de emprego 

público

0

0

0

0

1 1
Eng.º Florestal; 

Administrativo
2 x x 2

2

2 1

Novas Tecnologias da 

Comunicação/Ciências 

da Comunicação; 

Administrativo

Prestar assessoria na área das relações públicas, e da comunicação social; promover junto da população, a

imagem do município enquanto instituição ao serviço da comunidade; promover a informação dos

munícipes, sobre as posições e as atividades do município; estimular uma comunicação útil e eficiente entre

os munícipes e o município.

2 1 x x 3

3

0

0

0

0

1 1 1
Bibliotecário; 

Administrativo;
3 x x 3

3

0

0

Serviço de Candidaturas 1

Economia/Relações 

Internacionais/Ciências 

Políticas

1 x x 1

Serviço de Empreendedorismo 2 Economia  

Funções consultivas, de estudo, planeamento, programação, avaliação e aplicação de métodos e processos

de natureza técnica e ou científica, que fundamentam e preparam a decisão. Elaboração, autonomamente

ou em grupo, de pareceres e projetos, com diversos graus de complexidade e execução de outras atividades

de apoio geral ou especializado nas áreas de atuação comuns, instrumentais e operativas dos órgãos e

serviços. Funções exercidas com responsabilidade e autonomia técnica, ainda que com enquadramento

superior qualificado. Representação do órgão ou serviço em assuntos da sua especialidade, tomando

opções de índole técnica enquadradas por diretivas ou orientações superiores.

2 x x 2

3

2 3
Auxiliar de Serviços 

Gerais

Execução de tarefas de inspeção e de controlo higiene-sanitárias. Emitir pareceres e guias nos termos da

legislação vigente. Colaborar na realização de recenseamento de animais, e na execução de inquéritos de

interesse pecuário e/ou económico. Prestar informações técnicas sobre matéria de sua competência.;

Funções de natureza executiva, de carácter manual ou mecânico, enquadradas em diretivas bem definidas e 

com grau de complexidade variável. Execução de tarefas de apoio elementares, indispensáveis ao

funcionamento do Serviço de Veterinária, que podem comportar esforço físico. Responsabilidade pelos

equipamentos sob sua guarda e pela sua correta utilização.

5 x x 5

5

Gabinete de Apoio à Presidência

Município de Ovar

Plano Anual de Recrutamentos Autorizados - 2021

Serviço/Unidades Orgânicas Chefe de Divisão
Dirigente 

Intermédio 3º Grau
Técnico Superior

Informática Assistente Técnico Assistente Operacional

Fiscal
Área de formação académica 

e/ou profissional
Atribuições/competências/atividades dos Postos de Trabalho (anexo ao mapa de pessoal 2020)

Tipo de Vínculo Universo de recrutamento
Total 

Postos 

Trabalho

Sub-total

Serviço TIC e Modernização Administrativa

Sub-total

Gabinete de Apoio à Vereação

Sub-total

Serviço Municipal de Proteção Civil e Florestas

Sub-total

Gabinete de Comunicação

Sub-total

Unidade Flexível de 3.º Grau Desenvolvimento 

Económico e Empreendedorismo

Sub-total

Serviço de Auditoria e Qualidade

Sub-total

Serviço de Biblioteca

Sub-total

Serviço de Juventude

Sub-total

Serviço de Veterinária

Sub-total
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6 Direito

Exercer com autonomia e responsabilidade funções de estudo, conceção e adaptação de métodos e

processos científico-técnicos, inerentes ao Serviço Jurídico. Realizar estudos e outros trabalhos de natureza

jurídica conducentes à definição e concretização das políticas do município; elaborar pareceres e

informações sobre a interpretação e aplicação da legislação, bem como de normas e de regulamentos

internos; recolher, tratar e difundir legislação, jurisprudência, doutrina e outra informação necessária ao

serviço em que está integrado.

6 x x 6

2 Administrativo 1 1 x x 2

2 Fiscal 2 x x 2

1 Direito
Exercer com autonomia e responsabilidade funções de estudo, conceção e adaptação de métodos e

processos científico-técnicos, inerentes ao Serviço de Contratação Pública. Propor ações no domínio

financeiro, nomeadamente no que concerne à obtenção, utilização e controlo dos recursos financeiros.

1 x x 1

1 Administrativo 1 x x 1

12

Serviço de Atendimento 1 Administrativo 1 x x 1

Serviço Administrativo 1 Administrativo
Exercer funções de natureza executiva, de aplicação de métodos e processos, com base em diretivas bem

definidas e instruções gerais, de grau médio de complexidade, nas áreas inerentes ao Serviço

Administrativo, bem como assegurar a articulação com todas as unidades orgânicas.

1 x x 1

Serviço de Arquivo 1 1 Arquivo; Administrativo 2 x x 2

4

Serviço de Contabilidade 4 2
Economia; 

Administrativo

Exercer com autonomia e responsabilidade funções de estudo, conceção e adaptação de métodos e

processos científico-técnicos, inerentes ao Serviço de Contabilidade. Propor ações no domínio financeiro,

nomeadamente no que concerne à obtenção, utilização e controlo dos recursos financeiros.

2 4 x x 6

Serviço de Armazém Municipal 1 Administrativo 1 x x 1

Serviço de Tesouraria 1 Contabilidade 1 x x 1

8

Serviço de Recrutamento e Mobilidade 1 Recursos Humanos

Funções consultivas, de estudo, planeamento, programação, avaliação e aplicação de métodos e processos

de natureza técnica e ou científica, inerentes ao Serviço de Recrutamento e Mobilidade. Elaboração,

autonomamente ou em grupo, de pareceres e projetos, com diversos graus de complexidade, e execução de 

outras atividades de apoio geral ou especializado nas áreas de atuação comuns, instrumentais e operativas

dos órgãos e serviços.

1 x x 1

Serviço de Carreiras e Desenvolvimento do 

Capital Humano
0

Serviço de Segurança e Saúde no Trabalho 0

1

Serviço de Parques e Jardins 4
Auxiliar de Serviços 

Gerais

Funções consultivas, de estudo, planeamento, programação, avaliação e aplicação de métodos e processos

de natureza técnica e ou científica, inerentes ao Serviço de Parques e Jardins. Elaboração, autonomamente

ou em grupo, de pareceres e projetos, com diversos graus de complexidade, e execução de outras

atividades de apoio geral ou especializado nas áreas de atuação comuns, instrumentais e operativas dos

órgãos e serviços. Criar propostas de planificação e garantia de apoio técnico e logístico adequado às ações

a desenvolver em diferentes domínios ambientais.

4 x x 4

Serviço de Recursos Hídricos 0

Serviço de Resíduos e Gestão do Ambiente 2 2 23

Ambiente; Auxiliar 

Serviços Gerais; 

Administrativo

Funções consultivas, de estudo, planeamento, programação, avaliação e aplicação de métodos e processos

de natureza técnica e ou científica, inerentes ao Serviço de Resíduos e Gestão do Ambiente. Elaboração,

autonomamente ou em grupo, de pareceres e projetos, com diversos graus de complexidade, e execução de 

outras atividades de apoio geral ou especializado nas áreas de atuação comuns, instrumentais e operativas

dos órgãos e serviços. Criar propostas de planificação e garantia de apoio técnico e logístico adequado às 

27 27

31

Serviço de Operações Urbanísticas 3 4 Arquivo;Administrativo

Funções consultivas, de estudo, planeamento, programação, avaliação e aplicação de métodos e processos

de natureza técnica e ou científica, inerentes ao Serviço de Operações Urbanísticas. Elaborar projetos e

pareceres de arquitetura/engenharia, conceber e realizar planos de obras, tais como edifícios, estradas,

sistemas de distribuição e escoamento de águas, organizar e superintender construções, manutenções e

reparações.; Exercer funções de natureza executiva, de aplicação de métodos e processos, com base em

diretivas bem definidas e instruções gerais, de grau médio de complexidade, nas áreas inerentes ao Serviço

de Operações Urbanísticas, bem como assegurar a articulação com todas as unidades orgânicas.

7 x x 7

Serviço de Planeamento 3
Eng.º Geográfica; SIG; Eng. 

Civil/Arquitetura
3 x x 3

Serviço SIG 2 SIG 2 x x 2

12

Sub-total

Unidade Flexível 3º Grau 

Administrativo e 

Atendimento

Sub-total

Divisão Financeira

Sub-total

Dep. Admin. Juridico e 

Financeiro

Serviço Jurídico

Serviço de Contraordenações e Execuções Fiscais

Serviço de Fiscalização

Serviço de Contratação Pública

Divisão de Recursos 

Humanos

Divisão de Urbanismo e Planeamento

Sub-total

Serviço de Registo e Património

Sub-total

Divisão Ambiente

Sub-total
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Postos 
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Serviço de Trânsito e Toponímia 0

Serviço de Conservação e Reabilitação do Espaço 

Público
1 35

Administrativo; 

Carpinteiro; Trolha; 

Pedreiro; Serralheiro; 

Calceteiro; Auxiliar de 

Serviços Gerais

36 x x 36

Serviço de Conservação, Gestão e Manutenção 

de Equipamentos e Edifícios Municipais
1 3

Eng.º Eletrotécnica; 

Administrativo; TIM - 

Técnico de Instalação e 

Manutenção de 

Edifícios e Sistemas 

instalados

Funções de natureza executiva, de carácter manual ou mecânico, enquadradas em diretivas bem definidas e 

com grau de complexidade variável. Execução de tarefas de apoio elementares, indispensáveis ao

funcionamento do Serviço de Conservação e Reabilitação do Espaço Público, que podem comportar esforço

físico. Responsabilidade pelos equipamentos sob sua guarda e pela sua correta utilização.

4 x x 4

40

Serviço de Obras Municipais 2 Administrativo
Exercer funções de natureza executiva, de aplicação de métodos e processos, com base em diretivas bem

definidas e instruções gerais, de grau médio de complexidade, nas áreas inerentes ao Serviço de Obras

Municipais, bem como assegurar a articulação com todas as unidades orgânicas.

2 x x 2

Serviço de Projetos 6 Eng.º Civil; Arquitetura

Funções consultivas, de estudo, planeamento, programação, avaliação e aplicação de métodos e processos

de natureza técnica e ou científica, inerentes ao Serviço de Projetos. Elaborar projetos e pareceres de

arquitetura e de engenharia civil, conceber e realizar planos de obras, tais como edifícios, estradas, sistemas

de distribuição e escoamento de águas, organizar e superintender construções, manutenções e reparações.

6 x x 6

Serviço de Topografia 2 1
Topografia; Auxiliar 

Serviços Gerais

Exercer funções de natureza executiva, de aplicação de métodos e processos, com base em diretivas bem

definidas e instruções gerais, de grau médio de complexidade, nas áreas inerentes ao Serviço de Topografia,

bem como assegurar a articulação com todas as unidades orgânicas.

3 x x 3

11

Serviço de Património Histórico e Museus 1
Auxiliar de Serviços 

Gerais
1 x x 1

Serviço de Associativismo 0

Serviço de Desporto 1
Auxiliar de Serviços 

Gerais
1 x x 1

Serviço de Turismo 1 Bibliotecário 1 x x 1

ACRA

Exercer funções de natureza executiva, de aplicação de métodos e processos, com base em diretivas bem

definidas e instruções gerais, de grau médio de complexidade, nas áreas inerentes ao Serviço ACRA, bem

como assegurar a articulação com todas as unidades orgânicas. Proceder a operações de cobrança e

pagamento de receitas com manuseamento de dinheiro.

0

3

Serviço de Ação Cultural e Espetáculos 1 1
Artes Visuais; Critica da 

Arte

Funções de direção e coordenação da Unidade Flexível 3.º Grau Programação e Espetáculos, assegurando a

qualidade técnica do trabalho produzido. Exercer as competências previstas no Estatuto do Pessoal

Dirigente, no Regulamento de Organização dos Serviços, e as que lhe forem delegadas e/ou subdelegadas.; 

1 x x 1

Serviço de Carnaval 0

1

Serviço de Educação 1 2 48

Ciências de Educação; 

Administrativo; Auxiliar 

de Serviços Gerais

Exercer funções de natureza executiva, de aplicação de métodos e processos, com base em diretivas bem

definidas e instruções gerais, de grau médio de complexidade, nas áreas inerentes ao Serviço de Educação,

bem como assegurar a articulação com todas as unidades orgânicas.

10 41 x x 51

51

Serviço de Desenvolvimento Social 5 1

Psicologia/Educação 

Social/Serviço Social (1 

de cada); Administrativo

Funções consultivas, de estudo, planeamento, programação, avaliação e aplicação de métodos e processos

de natureza técnica e ou científica, inerentes ao Serviço de Desenvolvimento Social. Elaboração,

autonomamente ou em grupo, de pareceres e projetos, com diversos graus de complexidade, e execução de 

outras atividades de apoio geral ou especializado nas áreas de atuação comuns, instrumentais e operativas

dos órgãos e serviços.

6 x x 6

Serviço de Saúde 0

6

0

0

17 179 196

Sub-total

Divisão de Conservação e Serviços Urbanos

Divisão de Desenvolvimento Social e Saúde

Sub-total

Divisão de Cultura e Desporto

Sub-total

Unidade Flexível de 3.º Grau Programação e 

Espetáculos

Sub-total

Divisão de Educação

Sub-total

Divisão de Projetos e Obras Municipais

O Presidente da Câmara,

(Salvador Malheiro Ferreira da Silva)

Sub-total

Equipa de Projeto

Sub-total

TOTAL

Em cumprimento do disposto nos nºs 4 e 6 do art.º 30 da LTFP, aprovada pela Lei nº 35/2014, de 20 de Junho, na sua atual redação, torna-se público o Planoa Anual de Recrutamento para o ano de 2021.
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